
Türkiyə və Azərbaycan  
İş Adamları və Sənayeçilər İctimai 
Birliyinin illik toplantısı keçirilib

Mayın 14-də Bakıda Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər 
İctimai Birliyinin (TÜİB) 5-ci dönəm seçkili ümumi yığıncağı keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, ümumi yı-
ğıncaqda Azərbaycan və Türkiyə dövlət 
rəsmiləri – Türkiyə Prezidentinin Maliyyə 
Ofisinin rəhbəri Göksel Aşan, Azərbaycanın 
iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur 
Əliyev, Azərbaycan Hesablama Palatası-
nın sədri Vüqar Gülməmmədov, Türkiyə 
və Azərbaycanın əmək və sosial müdafiə 
nazirlərinin müavinləri Ertuğrul Soysal və 
Anar Əliyev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
üzrə Dövlət Agentliyinin (KOBİA) rəhbəri 
Orxan Məmmədov, Azərbaycandakı Türkiyə 
səfirliyinin nümayəndələri, deputatlar, sa-
hibkarlıq təşkilatlarının – ASK, ATİB, MÜ-
SİAD rəhbərləri, iş adamları, idarəçilər və 
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Toplantıda ümummilli lider Heydər 
Əliyev, ulu öndər Mustafa Kamal Atatürk və 
şəhidlərin xatirəsi yad edilib, hər iki ölkənin 
Dövlət himnləri səsləndirilib.  

Açılış nitqi ilə çıxış edən TÜİB sədri Hü-
seyin Büyükfırat təmsil etdiyi birliyin fəaliyyəti 
barədə geniş məlumat verib. Onun sözlərinə 
görə, sıralarında Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən türk iş adamları, şirkətləri və 
idarəçilərini birləşdirən İctimai Birlik 2016-cı 
ildən fəaliyyətə başlayıb. 

Bildirilib ki, Azərbaycanın biznes 
cəmiyyətinin aktiv üzvünə çevrilmiş TÜİB-
in üzvləri tikinti, istehsal, infrastruktur, qida 
sənayesi, ticarət sənaye, xidmətlər, turizm, ic-
timai iaşə, məsləhət xidmətləri, tibb, əczaçılıq 
və sair sahələrdə fəaliyyət göstərərək ölkə 
iqtisadiyyatına və Azərbaycan–Türkiyə 
əlaqələrinə töhfə verirlər. 

TÜİB hər iki ölkə arasında biznes və 
iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, eləcə də 
Azərbaycana dəstəklə bağlı çoxsaylı ciddi 
layihələr reallaşdırmaqdadır. 

Sosial məsuliyyət tədbirlərinə toxunan 
H.Büyükfırat bildirib ki, Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, qar-
daş Türkiyənin dəstəyi, şəhidlərimizin və 
qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində torpaq-
larımızın azad edilməsindən sonra TÜİB və 
tərəfdaşlarının “Tək millət, tək ürək” layihəsi 
çərçivəsində qazı və şəhid ailəsi üzvləri olan 
tələbələr Türkiyə universitetlərində pulsuz 
təhsil alır, “Qardaş ailə” layihəsi üzrə isə 
TÜİB üzvləri şəhid ailələrini ziyarət edərək 
onları dəstəkləyir. 

Toplantıda Türkiyə Prezidentinin Maliyyə 
Ofisinin rəhbəri Göksel Aşan çıxışında 
qardaş ölkələr arasında münasibətlərin, o 
cümlədən, təhlükəsizlik, sosial sahələrdə 
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bil-
dirib. Onun sözlərinə görə, hazırda qarşıda 
duran əsas məsələlər iqtisadi münasibətlərin 
daha da inkişaf etdirilməsi, iki ölkə iqtisadiy-
yatlarının inteqrasiya edilməsi, Azərbaycan 

və Türkiyənin 3-cü ölkələrə mal və 
xidmətlərin təqdim edilməsinə başlanmasıdır. 

İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur 
Əliyev Azərbaycan və Türkiyə arasında iqti-
sadi münasibətlərin yüksək səviyyədə oldu-
ğunu və daha da inkişaf etdiyini bildirib. Onun 
sözlərinə görə, Türkiyə Azərbaycanın ən çox 
xarici sərmayə yatırdığı ölkədir və bu sahədə 
birinci yeri tutur. Hazırda Azərbaycanın 
Türkiyəyə yatırdığı sərmayələrin məbləği 
20 milyard dolları keçib. Öz növbəsində, 
Türkiyə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna 
yatırılan sərmayənin həcminə görə ilk yeri 
tutur – indiyədək türk şirkətləri qeyri-neft 
sektoruna 2,9 milyard dollar yatırıb. Türkiyə 
Azərbaycanın ikinci ən böyük tərəfdaşıdır. 

E.Əliyev bildirib ki, hazırda Azərbaycanın 
işğaldan azad olunan ərazilərinin yenidən 
qurulmasında türk şirkətləri, o cümlədən iri 
holdinqlər aktiv iştirak edir. Azərbaycanda 
indiyədək 4800-ə yaxın türk şirkətinin 
qeydiyyatdan keçdiyini xatırladan nazir 
müavini TÜİB-in fəaliyyətinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb: “Ölkələrimiz arasında iqtisadi 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, 
yeni təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün özəl 
sektor nümayəndələrinin və bu iş adamları-
nın təşkilatlandığı strukturların, o cümlədən, 
ictimai birliyin həyata keçirdiyi fəaliyyət çox 
önəmlidir”. 

Nazir müavini bildirib ki, ölkələr arasında 
imzalanmış preferensial ticarət sazişi bu 
əməkdaşlığın daha da inkişafına imkan verir. 
Eləcə də iki ölkənin əməkdaşlığı nəticəsində 
reallaşdırılan nəqliyyat və enerji layihələri 
Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini 
yenidən yaradır. 

Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər 
Azərbaycan və Türkiyə arasında sosial-iqtisa-
di əlaqələrinin inkişafı, əhəmiyyəti, iki ölkənin 
biznes qurumlarının əməkdaşlığı barədə 
məlumat verərək, TÜİB-in fəaliyyətində uğur-
lar arzu ediblər. 

TÜİB-in ümumi yığıncağında qurumun 
rəhbərliyinə – idarə heyətinə və təftiş seçkilər 
keçirilib. Şəffaf və demokratik şəraitdə 
keçirilən seçkilərin nəticəsi olaraq Hüseyin 
Büyükfırat yenidən Türkiyə və Azərbaycan 
İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyinin 
sədri seçilib. Yığıncaqda, həmçinin TÜİB-in 
Nəzarət və Təftiş komissiyasi da formalaşıb. 

Sonda çıxış edən TÜİB-in rəhbəri Hüse-
yin Büyükfırat yeni seçilən üzvləri bir daha 
təbrik edərək onlara işlərində uğurlar arzu-
layıb. Qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan 
İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi 
bundan sonra da ölkə iqtisadiyyatına və 
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinə töhfə 
verməkdə davam edəcək.

Şuşanın çal-çağırı dostları 
sevindirir, düşmənləri xar edir

Fəxr edirik ki, dünyanın məşhur 
folklor kollektivlərinin mayın 12-
14-də iştirak etdikləri V “Xarıbül-
bül” Beynəlxalq Festivalı yenə də 
Şuşadan, Cıdır düzündən hər tərəfə 
səs saldı. Azərbaycan Prezidenti, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva festivalın açılışında iştirak 
etdilər. Yağış yağsa da, səhnədə 
halay vurub rəqs edən incəsənət 
ustaları məharətlərini  göstərə 
bildilər. Açılış konsertinin xüsusilə 
diqqətəlayiq sayılan məqamı o 
idi ki, dövlət başçısı İlham Əliyev 
güclü yağışa baxmayaraq, çıxışları  
çətirsiz seyr elədi və sanki bununla 
da özünün çətinlik çəkən ifaçılarla 
həmrəyliyini nümayiş etdirdi.

Festivalın açılış konsertində 
Malinin “Şeyx Tidiane Sek” etnocaz 
qrupu “Sanqa Bo” kompozisiyasını 
ifa etdikdən sonra musiqiçilərdən 

birinin bizim dildə, özünəməxsus 
tərzdə “Qarabağ Azərbaycandır!” 
deyə səslənməsini və Prezident 
İlham Əliyevin ona necə müsbət 
reaksiya verməsini də hamı 
məmnunluqla izlədi.  

Şuşada festivalı izləyənlər ara-
sında igid hərbçilərimiz də çox idi. 
Hamı ilə bərabər oturub çıxışlara 
baxan bu aslanlar, ərənlər, cənab 
İlham Əliyev demişkən, öz əlləri, 
ayaqları, sinələri ilə olmayan yerdən 
yol açaraq sıldırım qayalara dırma-
nanlar, əliyalın olaraq düşmənə qan 
uddurub Şuşanı alanlardır. Onları 
görəndə möhtərəm Prezidentimizin 
dediyi sözlər yada düşür: “Zəfər yolu 
ilə Şuşaya yaxınlaşarkən o sıldırım 
qayaları görəndə hər dəfə mənim 
gözlərimin önünə siz gəlirsiniz. Bu 
alınmaz qala necə alındı – yün-
gül silahlarla, şəhər döyüşlərində, 
əlbəyaxa döyüşlərdə. Qarşıda, 

yuxarıda, dağın başında təpədən-
dırnağa qədər silahla, topla, tankla 
silahlanmış ermənilər sizin qarşı-
nızda aciz idilər”. – Bu sözlər adamı 
qanadlandırır.  

"Xarıbülbül" festivalında 10 xarici 
ölkədən müxtəlif folklor üslubla-
rında çıxış edən musiqiçilər, rəqs 
kollektivləri məharətlərini göstərdilər. 
Həmçinin, Azərbaycanın səhnə us-
taları, bölgələri təmsil edən qrupları 
doğma festivalı öz musiqi töhfələri 
ilə daha da rövnəqləndirdilər. 
Şuşanın nağılvari bir şəhər, amma 
gerçək gözəlliklər diyarı olduğu bir 
daha gözlər önündə sərgiləndi.

Şuşaya gələn qonaqlar 
Azərbaycanın 270 yaşlı mədəniyyət 
paytaxtında reallaşdırılan modern 
quruculuq layihələrinə, infrastruktur 
yenilənmələrinə heyran qalırlar. 
Burada festivallar, poeziya günləri, 
zəfər qurultayları, digər mötəbər 

beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi 
adi normaya çevrilib. Şuşada 
mədəni və dini irs nümunələri bərpa 
olunaraq ikinci həyatına qovuşur, 
müasir, beşulduzlu otellər tikilir. 
Bütün bunlara görə dostlarımız 
sevinir, bədxahlarımızın canını qara 
qayğılar alır. Məsələn, “Azadlıq 
radiosu”nun erməni xidmətinin rəsmi 
feysbuk hesabında Prezident İlham 
Əliyevin Şuşaya sonuncu səfərindən 
edilən paylaşıma aid şərhlərdə 
erməni istifadəçilər Şuşanın bərpası 
və oradakı çal-çağırla bağlı öz 
heyrətlərini gizlədə bilməyiblər. İşğal 
dövründə separatçı rejimin Şuşada 
heç bir iş görmədiyini, koçaryanla-
rın, sarkisyanların, paşinyanların  
Qarabağı tanınmaz hala saldığını 
bildiriblər.

Bəli, “Xarıbülbül” festivalının 
geniş işıqlandırılması  belə etirafla-
rın verilməsinə də vəsilə olub, eyni 
zamanda, Şuşanın əsl sahibinin 
kim olduğunu bir daha təsdiqləyib. 
Xarici mediada verilən şərhlərdə 
bu musiqi bayramının çox maraqlı 
keçdiyi vurğulanır və qeyd olunur ki, 
biri-birini əvəz edən gözəl ifalar unu-
dulmaz təəssürat yaradıb. Seyrçilər 
dəyərli ifaları dinləyiblər və əsas 
təşkilatçılarından birinin Heydər 
Əliyev Fondunun olduğu festival 
böyük uğurla başa çatıb. 

Hikmət XƏLİLOV, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

ehtiyatda olan zabiti

Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığı örnəkdir
Prezidentlər  İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşılıqlı 

səfərləri həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə böyük coşqu ilə 
qarşılanır. Hər dəfə əlamətdar hadisələrdə iki dost və qardaş ölkə 
başçılarının bir-birinin yanında olmaları Türkiyə – Azərbaycan 
dostluğunun sarsılamazlığından  xəbər verir. Türkiyədə dəniz 
üzərində inşa edilən nəhəng layihə – Rizə-Artvin Hava Limanının 
iki qardaş ölkə rəhbərlərinin iştirakı ilə açılışı Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə olduğunu  bir daha 
təsdiqləyir.

Dövlət başçıları İlham Əliyev 
və  Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında 
möhkəm dostluq təkcə iki ölkə ara-
sında münasibətlərin inkişafına deyil, 
həmçinin Türk dünyasında əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. 
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan 
ordusunun  ölkəmizə qarşı başladığı 
müharibədə bunun şahidi olduq. Vətən 
müharibəsi zamanı hər gün, hər an 
Azərbaycanın yanında olduğunu nüma-
yiş etdirən  Türkiyə dövlətinin dəstəyi 
nəticəsində ölkəmiz  işğalçı Ermənistan  
qüvvələrinin regiona müdaxilə etməsinə, 
öz çirkin niyyətlərini  burada həyata 
keçirməsinə imkan vermədi.  

Düşmən üzərində qazandığımız ta-
rixi Qələbə münasibətilə keçirilən Zəfər 
paradında qardaş ölkə Prezidentinin 
dövlət başçımızla çiyin-çiyinə dayan-
ması,  işğaldan azad edilmiş ərazilərə 
ilk xarici dövlət başçısı kimi Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın  
səfəri, Füzuli Beynəlxalq Hava Li-

manının açılışında iştirakı, Zəngəzur 
dəhlizinin təməlqoyma mərasimində  
Prezident İlham Əliyevin yanında 
olması,  tarixi  əhəmiyyətə malik Şuşa 
Bəyannaməsinin imzalanması, bir daha  
təsdiqiləyir ki, Türkiyə–Azərbaycan dost-
luğu və qardaşlığı daimidir. Ən əsası 
isə bunun üçün tarixi, milli, etnik, bir 
sözlə, inkar olunmaz və ayrılmaz bağlar 
mövcuddur. 

Müttəfiqlik haqqında Şuşa 
Bəyannaməsi Qars müqavilısinə, 
Dostluq və Əməkdaşlıq haqqın-
da Müqaviləyə, Strateji Tərəfdaşlıq 
və Qarşılıqlı Yardım haqqında 
Müqaviləyə əsaslanaraq, Azərbaycan–
Türkiyə münasibətlərini daha da 
möhkəmləndirdi. Bu, iki xalqın tarix, 
soykök, din, dil, mədəniyyət birliyinə 
söykəndiyini bir daha təsdiqlədi, 
ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlı-
ğın nümunəvi xarakterini bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi.

İki ölkə arasında təkcə dövləti 
mənafelər deyil, qardaşlıq, dostluq, 
mehribanlıq, bir-birinə qarşı olan 
həddindən artıq isti münasibətlər 
Azərbaycan – Türkiyə əlaqələrində  
qırılmaz tellərin bariz təcəssümüdür. 
Bu dostluq əlaqələrini dünyanın tanın-
mış ictimai-siyasi xadimləri də yüksək 
qiymətləndirirlər.

Qardaş ölkələr arasındakı sarsıl-
maz birlik həyatın bütün sahələrində öz 
əksini tapır.  Ulu öndər Heydər Əliyevin 
qanadlı ifadəsi kimi dilimizdə əzbər olan 
“bir millət, iki dövlət”in dostluğu əbədi və 
sarsılmazdır.

Mehman İSMAYILOV, 
politoloq

“Xarıbülbül” festivalının bərpası 
dünyada böyük əks-səda yaradıb

Şuşa indi azad nəfəs alır, tədricən  
keçmiş şöhrətinə qovuşur. Yaxın 
illərdə əvvəlkindən də cəlbedici 
olacaq. Dövlət başçımızın göstərişi 
ilə artıq şəhərdə tarixi abidələrin, 
yolların, kommunikasiya xətlərinin, 
ümumiyyətlə, bütün infrastrukturun 
bərpası və yenilənməsi ilə bağlı 
mühüm işlər görülməkdədir.  Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə  
görülən işlər Şuşanın  yenidən 
mədəniyyət beşiyi olaraq, dünya 
mədəni irsinə sanballı töhfədir. 
Qısa zamanda  həyata keçirilən 

genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri 
beynəlxalq aləmin diqqətini  Şuşa-
ya yönəldib. Artıq bu qədim şəhər 
beynəlxalq təşkilatların öz tədbirlərini 
keçirdikləri məkana çevrilib. 

Şuşa şəhərində və digər Qarabağ 
bölgələrində keçirilən beynəlxalq 
musiqi festivalı 30 illik fasilədən sonra  
yenidən bərpa olundu. Nəhayət, 
2021-ci il mayın 12-də doğma Şu-
şanın səmasında illər əvvəl olduğu 
kimi, yenidən  “Qarabağ şikəstəsi” 
səsləndi. Bununla da uzun  illərdən  
sonra “Xarıbülbül”  Beynəlxalq Müsiqi  

Festivalına start verildi. Söz yox ki, 
indiyə qədər Şuşada Vaqif Poeziya 
Günləri, dünya azərbaycanlılarının 
qurultayı, parlamentin komitə iclasları, 
müxtəlif beynəlxalq görüş və konf-
ranslar  keçirilib. Ancaq “Xarıbülbül” 
beynəlxalq musiqi  festivalının özgə 
hüsnü var. 

V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor 
Festivalının açılışında  möhtərəm   
Prezidentimiz  İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı 
böyük coşqu ilə qarşılanıb.  “Qafqa-
zın konservatoriyası” olan Şuşada 

ecazkar muğamın, könüllər oxşayan 
Azərbaycan mahnılarının və müxtəlif 
xalqların musiqilərinin əsl təntənəsi 
yaşanır. Bu dəfə də Şuşa özünə 
qayıdan müasir siması, Cıdır dü-
zünü bəzəyən ecazkar muğamı ilə 
birgə müxtəlif xalqların musiqisinə, 
mədəniyyətinə və onun görüşünə 
gələn qonaqları ilə dünyaya səs salıb.   

 “Xarıbülbül”  festivalında 10 
xarici ölkədən müxtəlif folklor üs-
lublarında çıxış edən musiqiçilərin, 
rəqs kollektivlərinin, həmçinin, 
Azərbaycanın müxtəlif regionlarından 
olan folklor qruplarının mədəniyyət 
paytaxtımızı  öz musiqi töhfələri ilə 
salamlamaları tədbirin reytinqini daha 
da yüksəldib.

Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 
8-də Prezident İlham Əliyev Şu-
şanın azad olunması münasibətilə 
xalqa müraciətində  demişdi ki, 
Qarabağın tacı olan bu şəhər tezliklə 
dirçəldiləcək və özünün əvvəlki 
şöhrətini qaytaracaq. V “Xarıbül-
bül” Beynəlxalq Folklor Festivalının 
keçirilməsi  möhtərəm Prezidentimizin 
həmin fikirlərinin əyani təsdiqidir.

Məlahət İBRAHİMQIZI, 
Milli Məclisin deputatı

Misirli ifaçı: Şuşada 
keçirilən bu möhtəşəm 
festivalda çıxış etmək 

mənim üçün böyük şərəfdir
İlk dəfədir Azərbaycana səfər edirəm. 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada 
keçirilən bu möhtəşəm festivalda çıxış etmək 
mənim üçün böyük şərəfdir.

Bu fikirləri 
AZƏRTAC-a 
müsahibəsində V “Xa-
rıbülbül” Beynəlxalq 
Folklor Festivalının 
iştirakçısı misirli ifaçı 
Hamza Namira deyib.

“Festival zamanı 
xüsusilə Şuşanın 
gözəlliyinə və burada 
səslənən Azərbaycan 
musiqisinə heyran 
oldum. Ölkənizin 
mədəniyyəti və 
musiqisi barədə daha 
çox məlumat almaq 
istəyirəm. Mənim 
festivaldakı ifam dün-

yanın müxtəlif ölkələri arasında sülhün, sabitliyin, qarşılıqlı 
anlaşmanın təmin olunmasına bir mesaj idi. Musiqinin 
ərəb dilində olmasına baxmayaraq inanıram ki, festival 
iştirakçıları bu musiqinin ötürdüyü hissi və mesajı başa 
düşdülər”, – deyə ifaçı bildirib.

Kəlbəcər istiqamətində 
mövqelərimiz atəşə tutulub

Mayın 14-ü saat 11:30-da Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət 
sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı 
Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində 
yerləşən mövqelərindən Azərbaycan 
Ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik 
yaşayış məntəqəsi istiqamətində 
yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan 
istifadə etməklə atəşə tutub.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.

Rəşadətli ordumuzun Zəfər yürüşü ilə Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun əraziləri  işğaldan azad edildikdən sonra orada 
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinə start verilib. Çünki 
30 illik işğal zamanı ermənilər qəsdən dağıntılar törədib, 
Azərbaycan mədəniyyətinə aid bütün izləri silməyə çalışıblar. 
Amma, bu, mümkün olmayıb. Bu gün əzəli torpaqlarımızda 
mühüm bərpa layihələri icra olunur, həyat geri qayıdır. Şuşa 
da yeni növrağını yaşayır. Buradakı yeniliklər kontekstində 
dirçəlişin mədəni qolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. “Qafqazın 
konservatoriyası”nın  özünə qayıdan müasir siması, ecazkar 
mənzərələri ilə onun görüşünə gələn qonaqlara qucaq 
açması heyranlıq yaradır.   

2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə şanlı və 
əbədi yaddaqalan  bir gün kimi yazıldı.  Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yenilməz  ordumuz  
tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın 
tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, İkinci 
Qarabağ müharibəsində 44 gün ərzində  aparılan uğurlu 
əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi 
hadisə  oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, 
xüsusilə, strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi 
müharibənin sonrakı gedişinə, demək olar ki,  taleyinə  
əsaslı təsir göstərdi. Bu qələbə  hərb meydanında olduğu 
kimi, diplomatiya sahəsində də uğurlarımızın pik nöqtəsi 
oldu. 
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